
รายชื่อร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ  จ านวน 87 ราย 

จัดกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจโชวห่วยไทยคู่สังคม” 

ระหว่างวันที่ 25-30 มถิุนายน 2561 

***************** 

ภาคเหนือ จ านวน 19 ราย 

จังหวัด ล าดับที่ ชื่อร้าน/กิจกรรม ที่อยู่ โทรศัพท์ 

เชียงราย 
1 บจ. ธนพิริยะ (มหาชน) 329 ม.8 ต.บ้านดู ่อ.เมือง 053-776144 

2 บจ. วสันต์ เอกซ์เพรส 53 ต.เวียงพางค า อ.แมส่าย 053-731574 

เชียงใหม่ 3 บจ. บจ. วิน คอสเมติคส ์ 99-105 ถ.ข่วงเมรุ ต.ช้างม่อย อ.เมือง 095-6853663 

ตาก 
4 บจ. มุกดา มาร์เก็ต 3/8 ถ.แม่สอด-อุ้มผาง ต.แม่สอด 055-533570 

5 หจ. ฮงล้งมินิมาร์ท 503 ถ.อินทรคีร ีต.แม่สอด อ.แมส่อด 055-531273 

นครสวรรค์ 
6 หจ.นานาภัณฑ์ซุปเปอร์สโตร์ 20/2 ถ.อัมรินทร์วิถี ต.ปากน้าโพ อ.เมือง 056-223663 

7 บจ. ส.ล. โฮลเซลส์  จ.49/68 ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง 
056-223888 
086-4465995 

น่าน 8 บจ. นราไฮเปอร์มาร์ท 155 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง 054-711102-4 

พิจิตร 9 บจ. สหแสงชัย มาร์เก็ตต้ิง 
21-39-40 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง  
อ.เมือง 

089-6662612 

พิษณุโลก 

10 บจ. ท็อปแลนด์อาเขต 83/9 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมอืง 055-241211-2 

11 บจ. รอบบรรเจิด 99/4 ม.6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง 055-906611 

12 บจ. อีคอน แวร์เฮ้าส์ 379 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง 
055-258589 
055-258590 

เพชรบูรณ์ 13 บจ. เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท 362/13-14 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมอืง อ.เมือง 056-712-777 

แพร่ 
14 บจ. สมสวสัดิ์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์  22/2 ถ.เหมืองทิต ต.ในเวียง อ.เมอืง 054-524200 

15 บจ. แสงไทยแพร่ (ห้างมาร์คโฟร์) 416 หมู่9 ถนน ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง 081-9604180 

แม่ฮ่องสอน 16 หจ. กาดค าพลาซ่า 17/3 ต.จองค้า อ.เมือง 053-611240 

ล าปาง 17 บจ. ล าปางเสรีกรุ๊ป 989/1-5 ถ.เจริญเมือง ต.สวนดอก อ.เมือง 054-230090 

ล าพูน 18 บจ. แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท 166/1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง 053-560429 

อุตรดิดต์ 19 บจ.อุตรดิตถ์ เอสที เทรดด้ิง 172 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
055-832775-9, 
093-2684994 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 22 ราย 

จังหวัด ล าดับที่ ชื่อร้าน/กิจกรรม ที่อยู่ โทรศัพท์ 

กาฬสนิธุ ์
1 บจ. กาฬสนิธุ์พลาซ่า  42-44 ถนนเทศบาล 23 อ.มือง 043-811716 

2 หจ. นิวกันเอง 189/28 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ 043-820234 

ขอนแกน่ 
3 บจ. เกียรติสินโฮลเซล  171/24 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ ่ 043-274935-7 

4 บจ. สิน 2000 269 ม.2 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ 043-384707 

นครพนม 5 บจ. โดโด้ บิ๊กซูเปอร์ 327/14 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง 
042-514435 
042-511988 

นครราชสีมา 

6 บจ. ไฟว์สตาร์มาร์โค 3/21-22 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง 044-255750 

7 บจ. วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์ 111 ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมอืง 044-251528 

8 บจ. ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท (พิมาย) 403 ม.14  ต.ในเมือง อ.พิมาย 081-8165205 

บึงกาฬ 9 หจ. บิ๊กเสือ ซูเปอร์สโตร์ 339 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-ผังโคน ต.บงึกาฬ 042-492113 

บุรีรัมย์ 10 บจ. ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 274 ม.8 ต.อิสาณ อ.เมือง 044-625720 

มหาสารคาม 
11 บจ. กรุงไทย ซุปเปอร์ 309 หมู่ที่ 9 บ้านซ้าแฮด ต.บรบือ อ.บรบือ 043-771456 

12 บ.ฟาร์มมาร์ท โมเดิร์นเทรด 5/1 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด อ.เมือง 043-712500 

ยโสธร 
13 บจ. นานาภัณฑ์ ยโสธร พลาซ่า  44/4 ถ.วิทยธ ารงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง 045-724-889 

14 บจ. บิ๊กแคท มาร์ท 402/6 ถ. วิทยะธ ารงรง ต.ในเมือง อ.เมือง 045-714550 

สกลนคร 
15 บจ. วอลซูเปอร์สโตร์ 1305/47 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง 042-714014 

16 บจ. เล้งเส็ง 
1865/9 ม.14 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมือง 

042-711552 

สุรินทร์ 17 บจ. เมย์ (เล้าม่งเส็ง) 
266-268, 276/2-3 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง  
อ.เมือง 

044-511131 

ศรีสะเกษ 18 บจ. แม่ประทาน (ร้านส่องแสง)  
ถ. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220            
ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ ์

045-630-282 

หนองบัวล าภ ู 19 บจ. สราวัลย์ 2015 155 หมู่ 13 ต.หนองบัว อ.เมือง 084-428-4533 

อุดรธานี 
20 หจ. อึ้งเซ้งเฮง (1994) เซฟมาร์ท 286/11-12 โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง 042-242926 

21 ท็อปเวิลด์อุดรธานี 85/10 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมอืง 
042-237411 
094-4646461 

อุบลราชธาน ี 22 บจ. ยงสงวนกรุ๊ป  ต.วารินช าราบ อ.วารินช าราบ 083-1000500 

 

 



ภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 31 ราย 

จังหวัด ล าดับที่ ชื่อร้าน/กิจกรรม ที่อยู่ โทรศัพท์ 

กรุงเทพฯ 
1 บจ. บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 97 ถ.บางบอน 1 บางบอน เขตบางบอน 02-8992687-8 

2 หจก. เบลมาร์ท 135 ถ.สรณคมน์ สีกัน ดอนเมือง 02- 5664747 

กาญจนบุรี 
3 บจ. กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 299/16 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 034-521340-1 

4 บจ. ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรดด้ิง 138 ม.3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง 061-946-1615 

จันทบุรี 
5 หจ.ทวีเจริญซุปเปอร์สโตร์ 155/5 ม.9 ต.จันทนิมติ อ.เมือง 039-302637-8 

6 บจ. ย่ิงใหญ่ เซ็นเตอร์ 50/1 ถ.สร้อยสุวรรณ ต.วัดใหม่ อ.เมือง 039-346585 

ฉะเชิงเทรา 7 บจ. ตะวันออกค้าปลกี 55/1 ม.4 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง 038-981333 

ชลบุร ี 8 ร้านค้าดี 
 247 ม.3 ซ.ห้อยปราบเทดิพระเกยีรติ 2 
ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา 

087-9809099 

ตราด 9 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ ากัด 7/7 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ 065-7895936 

นครปฐม 10 ห้างสมภพ พลาซ่า อ้อมใหญ่ 91/10 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต. อ้อมใหญ่ 02-420-0123 

นนทบุรี 11 
บจ.สามัคยานสุรณ์ กรุ๊ป  
(ทีซี ซูเปอร์มาร์ท) 

18/13-14  ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 02-5711933 

ปทุมธาน ี 12 ร้านพีเจ ค้าดี 20/69-71 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก 02-9909304 

ประจวบคีรีขันธ ์ 13 หจ.กู้ดแคร์ 139/1 ม5 ต.ก าเนดินพคุณ อ.บางสะพาน 032-692242-3 

ปราจีนบุรี 14 บจ.กรชัยสหพัฒน (เอกภาพซุปเปอร์) 178/1 ถ.ถ.ราษฎรด าริ ต.หน้าเมอืง 037-216964 

พระนครศรีอยุธยา 
15 ร้านแสงเพชร ค้าดี 491 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน 035-750528 

16 บจ. อัมพรสรรพสินค้า  10/1 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย 035-328456 

เพชรบุรี 17 บจ. สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กรุ๊ป  1/1 รอบตลาดเทศบาล ต.ท่าราบ อ.เมือง 032-428431 

ระยอง 18 
บจ.วัชราวรรณ (2008)  
(ร้านวรรณ ระยอง) 

136 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.เชิงเนิน อ.เมือง 038-615201 

ระยอง 19 บจ.เอกวรนันท ์(แสงทองซูเปอร์) 97/8 ถ.ราษฎร์บ ารุง ต.เนินพระ อ.เมือง 038-611-985 

ราชบุรี 20 บจ. พีพี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 35/551 ถ.บ้านปากแรด ต.บ้านโป่ง 032-210326 

สมุทรปราการ 21 ห้างอินฟินิท มอลล ์ 75/1,  ถ.ศรสีมุทร ต.ปากน้า อ.เมอืง 02-3880579-81 

สมุทรสงคราม 
22 บจ. พรธนาพัฒน์  18 หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.อัมพวา 034-122-582 

23 บจ. สมรไพบูลย์ (บางคนที) 2002 53 ม.8 ต.กระดังงา อ.บางคนที 
034-761888 
094-7896246 

สมุทรสาคร 
24 บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ 

123/1 หมู่ที1่ ถ.พระราม2 (กม.29)  
ต.ท่าจีน อ.เมือง 

034-423114 

25 บจ. พัชราซูเปอร์มาร์เก็ต 
819-819/1-4 ซ.บ้านเช่า ถ.สรรเพชร  
ต.มหาชัย อ.เมือง 

034-411-909 



จังหวัด ล าดับที่ ชื่อร้าน/กิจกรรม ที่อยู่ โทรศัพท์ 

สระบุรี 

26 บจ.เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย 325 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง 036-230996 

27 หจก. เอกภาพอินเตอร์อิเลคตริค 237/11-5 ม8 ถ.สุวรรณศร ต.ห้วยทราย อ.หนองแค 036-389772 

28 บจ. สระบุรีทวีกิจพลาซ่า 57/5 ถ.สุดบรรทดั ต.ปากเพรียว อ.เมือง 086-3379430 

สิงห์บุรี 
29 ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ ากัด 602/10-14 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว อ.เมือง 036-511096 

30 หจ. ไชยแสงดีพาร์ทเม้นสโตร์ 910 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมอืง 036-512073 

สุพรรณบุรี 31 ร้านสมิงบ้านไร่ 150 หมู่ 1 ต.วังน้าซับ อ.ศรีประจนัต์ 035-581899 

ภาคใต้  จ านวน 15 ราย  

จังหวัด ล าดับที่ ชื่อร้าน/กิจกรรม ที่อยู่ โทรศัพท์ 

กระบี ่
1 หจก.กระบี่เบญจมินทร์ 5 ถ.หน้าพลับพลา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง 081-606-5555 

2 บจ. มาเธอร์มาร์เก็ตต้ิง 26,28,30 ถ.มหาราช ต.ปากน้ า อ.เมือง 075-630110 

ชุมพร 3 
บจ. ชุมพรโอเชี่ยนกรุ๊ป  
(ธุรกิจบิ๊กวัน) 

188/111 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง 
077-504-150,  
094-929-9193 

ตรัง 4 
บจ. เมอร์ร่ีกรุ๊ป  
(ซุปเปอร์เชียร์ ซุปเปอร์ค้าส่ง) 

160/11 ถ.บ้านหนองยวน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 075-218001 

นครศรีธรรมราช 
5 หจ. ทุง่สงยงเจริญ 330 ถ.กรุงแสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง 075-411541 

6 บจ. ไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ 
303/2 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ฯ ต.ปากแพรก  
อ.ทุ่งสง 

075424409 
075332829 

นราธิวาส 7 ร้านศรีสมัยนราธิวาส 24/2 ถ.จ้ารูญนรา ต.บางนาค อ.เมือง 073-512-901-4 

ภูเก็ต 8 บจ. ซูปเปอร์ชีป 46/5 ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง 076-298-600 

ยะลา 9 หจก. แฟมิลี่ไฮเปอร์มาร์ท ยะลา 43/12-13 ม.9 ต.สะเตงนอก อ.เมอืง 084-465-4556 

สงขลา 

10 
บจ. เค.แอนด์.เค  
ซุปเปอร์ค้าส่ง หาดใหญ่ 2009 

9/9 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ ่ 074-343210-1 

11 โวคซุปเปอร์มาร์ท 53/1 ม.4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ ่ 089-6524807 

12 ห้างโอเดียน หาดใหญ่ 79/7 ถ.ธรรมนูญวิถ ีต.หาดใหญ ่
074-353-390 
074-353390-9 

สุราษฎร์ธาน ี

13 
บจ. ห้างสหไทยดีพาร์ทเม้นสโตร์  
(ร้าน  สหไทยดีพาร์ทเม้นท์สโตร์) 

518-520 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง 077-286444-5 

14 
บจ. แซด เอ วี อี  
(เซฟซุปเปอร์มาร์เก็ต) 

2 68/71 ศรีวิชัย ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง 077-264460 

15 
บจ. สุราษฎร์ธานีดีเวลลอปเม้นท์ 
(ร้าน  สหไทย การ์เด้น พลาซ่า) 

528/1 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง 077-286444-5 

  
กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ  

มิถุนายน 2561 

 


